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ÍüÈÈ¢ì¨¸ ±ñ:113:2020                                                    ¿¡û: 18.03.2020 

 

«ýÀ¡÷ó¾ §¾¡Æ÷¸§Ç, 

 

�றப்� உத�யாளர ்ேதர�் 
 
 

அ�ல இந�்ய �னியன் வங்� ஊ�யர ் சங்கத�்ற்�ம் வங்� 

நிரவ்ாகத�்ற்�ம் இைடேய ஏற்பட�்ள்ள ஒப்பநத்த�்ன்ப� 16 �றப்� உத�யாளர ்

பத�க�க்� �ண்ணப்பங்கைள வரேவற்� ெசன்ைன �ராந�்ய நிரவ்ாகம் 

�ற்ற�க்ைக ெவளி�ட�்ள்ள�. ெபறப்படட் �ண்ணப்பங்களின் அ�ப்பைட�ல், 

�ழ்க்கண்ட ேதாழரக்ள் �றப்� உத�யாளரக்ளாக ேதர�் ெசய்யப்பட�்ள்ளனர ்

என்ற தகவைல ம�ழ்ச�்�டன் ெதரி�த�்கெ்காள்�ேறாம் : 

 

எண் ெபயர ் தற்ேபா� 

பணியாற்�ம் �ைள 

�றப்� 

உத�யாளராகப் 

பணியாற்ற�ள்ள 

�ைள 

1. ேதாழர்.S.பாலா காரத்�்க ் வால்பாைற ேசத�்ப்பட�் 

2. ேதாழர்.E.நநத்ேகாபால் ��வள்�ர ் தக்ேகாலம் 

3. ேதாழர்.R.கமலகக்ண்ணன் உ�மைலப்ேபடை்ட ஜாபராபாத ்

4. ேதாழர்.T.ேகாட�்ஸ்வரன் ைமலாப்�ர ் ம�லா��ைற 

5. ேதாழர்.T.இசப்�ரியா வா�கண்ட�ரம் நம்�தாைள 

6. ேதாழர்.D.ராேஜஷ்�மார ் காஞ்��ரம் உடயநா� 

7. ேதாழர்.C.�வேணஸ்வரி ெபாள்ளாச�் ெநகமம் 

8. ேதாழர்.N.ெசந�்ல்�மார ் ��ய�ர ் ஹ�ல்�க்கல் 

9. ேதாழர்.G.ராஜ� அன்�ர ் ேசாம�ர ்

10. ேதாழர்.S.ராமன் �ளேம� வடக்�பாைளயம் 

11. ேதாழர்.D.அ�ண் �ஜயமங்கலம் �ன்�ர ்

12. ேதாழர்.P.சக�்ேவல் பாட�ர ் ெசட�்�ளம் 

13. ேதாழர்.K.சக�்ேவல் பழனி ெகாைடகக்ானல் 
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14. ேதாழர்.J.பா�க ் �ம்மனட�் �ம்மனட�் 

�றப்� உத�யாளரக்ளாகப் பத� உயர�் ெபற்�ள்ள ேதாழரக்�க்� நம� 

வாழ்த�்கைள�ம், பாராட�்தல்கைள�ம் ெதரி�த�்கெ்காள்�ேறாம். 

ராணிப்ேபடை்ட, ெபாம்�க�்ப்பம் ஆ�ய �ைளகளி�ள்ள �றப்� உத�யாளர ்

பத�கள் தற்சமயம் நி�ைவ�ல் ைவகக்ப்பட�்ள்ளன. 

 

அ�தத்தாக, அ�காரிகள் பத� உயர�்ன் காரணமாக கா�யாக�ள்ள 10 

�றப்� உத�யாளர ் பணி�டங்க�க்� �ண்ணப்பங்கள் வரேவற்கப்பட�ள்ளன. 

அதன் �ன் 31.03.2020க்� �ன்பாக கா�யாக�ள்ள காசாளர ் பத�க�க்� 

�ண்ணப்பங்கள் வரேவற்கப்பட�், த��யான ேதாழரக்ள் நிய�கக்ப்ப�வர்.  

 

�றப்� ப�ற்� வ�ப்�கள் : (�ைணநிைல ஊ�யரக்ள்) 

 கடநத் பல ஆண்�களாக நம� சங்கம், பத�உயர�்க்� உத�ம் வைக�ல் 

�றப்� ப�ற்� வ�ப்�கைள நடத�் வ��ற�. இநத் ஆண்�ம் எ�தத்ரக்ளாக 

பத�உயர�் ெபற �ண்ணப்�த�்ள்ள ேதாழரக்�க்� �ழ்க்கண்டப� ப�ற்� 

வ�ப்�கள் நடதத்ப்பட�ள்ள� : 

இடம் : ேஹாடட்ல் இந�்யன் �ளாசா, 68, �ர ்ெத�, மண்ண�, ெசன்ைன - 1 

   (GPO �ன்�றம் - �ச ்ர�ல் நிைலயம் எ�ரில்) 

நாள் : 19.04.2020 - ஞா�ற்�க�்ழைம 

ேநரம் : காைல 10 மணி �தல் மாைல 5 மணி வைர 

 சங்க ேவ�பா� இல்லாமல், ��ப்ப�ள்ள அைனத�் ேதாழரக்�ம், இநத்ப் 

ப�ற்� வ�ப்�களில் கலந�்ெகாண்� பத�உயர�் ெபற வாழ்த�்�ேறாம்.  

 பத� உயர�் ேதர�்க்� ஏற்பா�கள் ெசய்�ம்ேபா�, 19.04.2020 அன்� 

ெசன்ைன�ல் ப�ற்� வ�ப்�ல் கலந�்ெகாள்�ம் வைக�ல் பயண 

ஏற்பா�கைளச ் ெசய்�ம்ப� ேகட�்கெ்காள்�ேறாம். ேம�ம், 

பட�்ய�னதத்வரக்�க்� வங்� நடத�்ம் ப�ற்� வ�ப்�கள் 13.04.2020 �தல் 24.04.2020 

வைர நைடெபறலாம் என்� க���ேறாம். 

 

§¾¡Æ¨Á Å¡úòÐì¸Ù¼ý, 

 
    («.º¢¾õÀÃõ) 

         ¦À¡Ðî ¦ºÂÄ¡Ç÷ 


